Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu Středa 8.4.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Svítok, Baladrán
5A8 …Prošek, Pepř
1A4 …Křížová, Pokorný
2A8 …Pirochová, Přikrylová
6A8 …Kohoutová, Ransdorf
2A4 …Spurný, Svobodová
3A8 …Ulíková,Prchal
7A8 …Kliková, Kamenčáková 3A4 …Popová, Štafa
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková 8A8 …Šeda, Líbal
4A4 …Feldeková, Kopecká
–
1) Je po Pedagogické radě, která uzavřela prospěch a chování za 3. čtvrtletí šk. roku
2014 – 2015 a po třídních schůzkách SPG – projednány některé důležité body v HV
SPG – pomoc – spolufunancování závěsů (vertikálních žaluzií) v učebně č.11, pomoc
s úhradou nábytku v učebně č.15 – aktivita rodičů 1A8 atd.
2) Poděkování našim pedagogům, žactvu i jejich rodičům za úspěšné zvládnutí návštěvy
studentů a pedagogů z partnerské školy v Lichtenfelsu - na web umístíme článek,
který v Lichtenfelsu publikují + fotografie z akce
3) Protokol o kontrole Č.j. ČŠIS-665/15-S
4) Inspekční zpráva Č.j. ČŠIS-664/15-S – předáno v úterý 7.4.2015 ráno. Běží lhůta 15
dnů pro možné podání námitek ze strany ŘŠ. – Není se proti čemu odvolávat.
Pracovní kopie zprávy je k veřejnému nahlédnutí. Oficiálně bude inspekční zpráva
uvedena na stránkách ČŠI a školním webu až po uplynutí lhůty nabytí právní moci.
5) Úspěšně jsme prošli i kontrolou FÚ na finanční dotace z EU (peníze na HW a SW
v letech 2013 a 2014)
6) Informace od našeho zřizovatele – Rada kraje jmenovala členy školských rad 23.3.,
jsou napsané jmenovací dekrety, ale nejsou ještě podepsané panem náměstkem…U
nás je to pan Kobliha a Nekolný, tudíž stávající…
7) V řádné lhůtě byl předán na MŠMT projekt Žádost o poskytnutí dotace na projekt
v rámci dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“
– náš projekt se jmenuje Komplexní řešení zabezpečení monitoringu vstupu budovy a
pohybu osob v objektu Gymnázia Český Brod. Požadujeme dotaci 56.892,-Kč. Došo
k úpravě ceny – pokud bychom přesáhli materiální náklady projektu nad 40.000,-Kč,
byla by to investice = komplikace.
8) Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod nám zaslal vyjádření, ve
kterém souhlasí s naším záměrem na odstranění septiků. Ještě čekáme na vydání
stavebního povolení k akci „Rekonstrukce vnitřního areálového rozvodu kanalizace“.
Vlastní stavební aktivity posuneme až za 1.5.2015, kdy se v areálu školy bude konat
českobrodský majáles.
9) Příprava přijímacího řízení – logistika a vnitřní organizace života školy v dny
pilotního testování – a ve zbývající dny přijímaček (22. a 23.4.2015)
10) Žádost o podepsání petice linka S7 z Úval – Praha hl. n. – směr Beroun – Řevnice, aby
jezdila z již z Českého Brodu – V úterý 7.4.2015 podepisovali petiční archy rodiče
žáků v průběhu třídních schůzek. Dnes dostávají k dispozici podpisové archy žáci
v jednotlivých třídách. (Až po informaci na Studentském parlamentu v průběhu hl.
přestávky)
11) Ve třídách nižšího gymnázia upozornit na specifika výuky v závěru dubna a začátku
května, narušené konáním přijímacího řízení a PP a DT společné části maturitních
zkoušek.
12) Informovat žactvo o konání Majálesu – viz přiložený letáček pro každého zástupce
třídy. Zástupci Majálesového výboru budou prostřednictvím školního rozhlasu
předávat informace svým spolužákům.
13) Pravidla pro používání mobilů – připomenout i při třídních schůzkách - řeší ve škole
školní řád Část III. Základní povinnosti žáka §7 Chová se tak, aby nerušil vyučování.
Během vyučovacích hodin setrvává na svém místě a neruší ostatní hlukem. Pokud sám
vyučování nemá, chová se v této době rovněž tak, aby výuku nerušil. V hodinách

nepoužívá mobilní telefon ani jiná hlasitá technická zařízení. Ve škole ještě
používáme Důležité požadavky na studenty ve školním roce 2014/2015,
aneb co je tak samozřejmé, že ani nemusí být ve školním řádu, kde je mobilním
telefonům věnována další pasáž s číslem 7. Mobily
Mobil žáka musí být při hodině vypnut, mobil není kalkulačkou.

14) Projekt MAPA školy = mapování klimatu školy – v letošním roce nebudeme
realizovat, protože SCIO v liché roky realizuje tento projekt pouze pro ZŠ a nižší
gymnázia. V sudé roky SCIO realizuje víceletá gymnázia. Odkládáme proto na rok
2016.
15) Další činnosti a akce školy v průběhu měsíce dubna 2015
Pá 10.4.2015 – testování sekundánů v rámci projektu Stonožka ,
Po 13.4.2015 – od 17.00 hod. Vystupuje pěvecký dívčí sbor Gymnázia Český Brod pod
vedením pí prof. Špokové na vernisáži putovní výstavy Zmařené osudy Hanin kufřík
v muzeu v Újezdě nad Lesy..
Út 14.dubna – obstarat zkušební dokumentaci
St. 15.dubna – pilotní testování čtyřleté studium ČJL + MAT,
Čt 16.4.2015 – pilotní testování osmileté studium ČJL + MAT + 1. Den „Svatého týdne“
pro maturanty
St 22.4.2015 – přijímací řízení 1. kolo
– pro čtyřleté studium = vyhlášení výsledků
pro osmileté studium = píší u nás test OSP + 2.Den „Svatého týdne“ pro maturanty
Čt 23.4.2015 – osmileté studium – 2. termín – píší u nás test OSP od SCIO
Pá 24.4.2015 – němčinář roku – testování vybraných studentů
27. a 28.4.2015 – EKOFILM ???
28.4.2015 – Pedagogická rada na hodnocení prospěchu a chování posledních ročníků od
15.45 hod.
30.4.2015 – Vydávání vysvědčení pro poslední ročníky – poslední zvonění = první část
majálesu.
1.5.2015 – českobrodský majáles – koncertní část – informace – viz infoletáky.
19) Informace z MěÚ – Město český Brod reagovalo na projekty, které ŘŠ jménem SPG
předložil jako žádost o finanční podporu. Pro SPG fin. příspěvek na:
Francii 18.000,-Kč
Beánii 3.000,-Kč
Majáles 3.000,-Kč
Německo 12.000,-Kč.
Žádost o fin. Příspěvek na konání další filmové noci jsme již nepodali.

